
NAP
AOS

Governo do Estado de Sao Paulo
CASA CIVil

Arquivo Publico do Esta~o

Arquivo Publico do Estado de Sao Paulo
Setor de Paleografia

Avenida Cruzeiro do Sui, 1777,
CEP - 02031-000

Telefones: 2089-4785 ramal 8142/8151

Certifico em cumprimento do despacho de 01 do corrente do Senhor Coordenador
deste Arquivo Publico do Estado de Sao Paulo, exarado na petiyao de Roberta de
Carlo Smith, brasileira; Professora-Historiadora, RG: 33.718015-5; fone: (Oxx11)
3726-1961; Rua Souza Reis N.070 apto 104-b; Sao Paulo - SP, ora arquivada que
revendo 0 Livro do 2° Tabeliao de Notas da Capital de Sao Paulo, nO586, Ordem
E12641, as folhas 38 e 38 verso, consta 0 registro do teor seguinte: " Escriptura de
constituiyao de servidao de transito. Saibam quantos esta virem que, no anno do
nascimento de nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e trinta e cinco, aos
nove (9) dias , do mez de agosto, nesta cidade de Sao Paulo, em meu cartorio, perante
mim, tabelliao, compareceram partes justas e contractadas, a saber: como outorgante,
o doutor Henrique de Toledo Lara, solteiro; e, como outorgado, 0 doutor Jose
Guilherme Eiras, proprietarios, maiores, domiciliados nesta capital, meus conhecidos
e das testemunhas adiante nomeadas e assignadas, do que dou fe. E, perante essas
testemunhas , pelo outorgante me foi dito: 1°) que e senhor e possuidor, na forma da
transcripssa~ nO12.400 do registro de immoveis da 4a circuncripyao desta comarca e
da escriptura de compra hoje lavrada nestas notas no livro 586 fls 37, de urn terreno
na "Villa Pirajussara", districto do Butantan, 4a circunscripyao do Registro de
immoveis desta capital, medindo, no todo, doze metros de frente na rua B, da planta
abaixo referida, rua essa ja de transito publico, e, da frente ao fundo, trinta e seis
metros pelo lado esquerdo, em que confronta com 0 lote onze, e quarenta e oito
metros pelo lado direito, em que confronta com 0 restante do lote treze, confinando
nos fundos, onde tern a largura de doze metros, com terrenos do outorgado; terreno
este, ora descripto,que e formado pelo lote doze (12), com dez metros de frente na
referida rua e por dois metros do lote treze (13), tambem de frente na mesma rua B,
ambos da quadra C, da planta da "Villa Pirajussara", levantada pelo engenheiro civil
Paulo Amaral em 16 de Janeiro de 1930 e mencionada nas escripturas lavradas nestas
not as pelas quaes elle outorgante adquiriu, em sua quasi totalidade, a referida "Villa
Pirajussara"; 2°) que nesse terreno assim discriminado e que possue livre e



Governo do Estado de Sao Paulo
CAS A CIVIL

Arquivo Publico do Estado

desembara<;ado de quaesquer onus, concede servidao perpetua de transito, de dita rua
B, para 0 terreno dominante, do outorgado, confinante com terrenos da "Villa
Pirajussara", delle outorgante, servidao esta que e extensiva a qualquer especie de
successores do outorgado ou quem quer que seja, a qual sera para qualquer especie de
transito, quer em demanda ao terre no dominante, quer a outros lugares, atravez desse
terreno e vice-versa, ainda que dito terreno dominante venha a ser loteado; 3°) que 0

outorgado ou quem quer que seja podera fazer a obras que forem julgadas necessarias
no terre no serviente, ora gravado com a presente servidao, inclusive aterros,
calsamentos, aberturas de val as para exgotamentos de aguas, redes de exgotos, de
agua, de gaz e de electricidade, etc; 4°) que rennuncia 0 direito de mudar para outro
lugar a servidao ora instituida por for<;adesta escriptura; e finalmente, 5°) que, para os
effeitos fiscaes, dao a servidao ora instituida 0 valor de urn conto de reis. PeIo
outorgado, ante as testemunhas, foi dito que acceitava a presente escriptura, em todos
os seus termos. De como assim 0 disseram, dou fe. A pedido das partes e por me
haver sido hoje distribuida lavrei a presente escriptura, a vista do documento do teor
seguinte: Talao N°62- N°81. Estado de Sao Paulo - Recebedoria de Rendas da
Capital- exercicio de 1935 - Imposto de Transmissao Total Rs 75$000 - 0 Snr. Dr.
Jose Guilherme Eiras pagou nesta recebedoria a quantia de setenta e cinco mil reis
correspondente a 6% de Imposto de Transmissao e respectivos addicionaes sobre Rs
1:000$000, valor da servidao de transito que 0 Dr. Henrique Toledo Lara constitue em
seu favor sobre urn terreno de 12 ms de frente a rua B. Villa Pirajussara. Butantan.
Capital. Guia do 2° Tabelliao. Recebedoria de Rendas da Capital, 1a Sec<;ao, em 9 de
Agosto de 1935. A escripturaria Maria D. Salgado. 0 chefe Cyro Costa. Nota de
distribui<;ao. Distribuida ao 2° Tabelliao de Notas. S. Paulo, 9 de Agosto de 1935.
Pelo 2° Distribuidor, A. M. Valle. Lida as partes e testemunhas, por estar conforme
acceitaram,l.outorgaram e assignam com as mesmas testemunhas a tudo presentes que
san Mario Melao e Heitor Bueloni, meus conhecidos. E eu Armando Lorena, ajudante
habilitado, a escrevi. E eu, Afranio Rodholfo Horta Lessa, official maior a subescrevi.
Henrique de Toledo Lara. Jose Guilherme Eiras. Mario Melao. Heitor Buelloni." Era
o que se continha em dito registro ao qual me reporto. Setor de Paleografia do
Arquivo Publico do Estado de Sao Paulo, certidao registrada sob 0 numero 04 as
folhas 20 verso e 21 do livro competente. Eu, Aparecido Oliveira da Silva,
Pale6grafo, a transcrevi e digitei. Sao Paulo, 01 de mar<;ode 2011.///////////////////////////c2L /1./ ~-..~~....(Carlos de Almeida Prado Bacellar.) Coordenador do
AYqu[voPublico do Estado de Sao Paulo.///////////////////////////////////////////////////////////////


